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Sök till THS Kårfullmäktige 22/23 
Vill du representera medlemmarna i de viktiga besluten som tas inom THS? Är du intresserad av att 
lära dig mer om organisationsstyrning? Vill du få ett nätverk som sträcker sig till alla THS sektioner? 

Om rollen 
Kårfullmäktige är THS högsta beslutande organ med representanter från alla sektioner. Där tas 
beslut om vad THS ska göra och hur den årliga omsättningen ska användas. Kårfullmäktige väljer 
också THS ledning i form av Kårpresidium och Kårstyrelse. Som en del av Kårfullmäktige är du 
en viktig del av kårens demokratiska styre.  
 
Oavsett tidigare erfarenheter får du här möjligheten att utveckla dina färdigheter inom 
organisationsstyrning. Eftersom Kårfullmäktige består av representanter från alla sektioner får du 
också möjligheten att utvidga ditt nätverk när ni tillsammans arbetar för att representera alla 
medlemmar.  

Det finstilta 
Den formella mandatperioden är 2022-07-01 till 2023-06-30 och uppdraget förväntas ta ca 5 
timmar per månad. Handlingar skickas ut i förväg inför varje möte. 

Ansökan 
Ansökningsperioden är mellan 2022-03-11 och 2022-03-27. Kandidera genom att fylla i formuläret: 
https://forms.gle/fPkuuChw7fD628Gc6  
Du är välkommen att bifoga en text med en beskrivning av din kandidatur. 
 
Din kandidatur blir synlig för THS medlemmar under valperioden som sträcker sig mellan 2022-
04-04 och 2022-04-17. Glöm inte att rösta själv! Du kommer att bli kontinuerligt uppdaterad när 
valprocessen går in i nya skeden samt när resultatet är färdigställt.   

Frågor 
Du är varmt välkommen att höra av dig till valgeneral@ths.kth.se.  
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Apply to THS Student Union Council 22/23 
Do you want to represent the members in THS most important decisions? Are you interested in learning 
more about organizational management? Do you want to get to know people from all chapters of THS? 

About the position 
The Student Union Council is the highest governing body at THS with representatives from all 
chapters. The Student Union Council decides on what THS should do as well as how the yearly 
turnover should be used. You also elect THS’ leaders in the form of President and Board. As a 
part of the Student Union Council, you are an important part of the democracy at THS.  
 
You are given the opportunity to develop your knowledge in organizational management regardless 
of previous experience. Since the Student Union Council includes representatives from all chapters, 
you also have the opportunity to expand your network when you work together to represent all 
members of THS.  

The details 
The official time in office is between 2022-07-01 and 2023-06-30 and the position is expected to 
require about 5 hours a month. Material will be sent out before each meeting.  

Application 
The application period is between 2022-03-11 and 2022-03-27. Submit your application through 
the following form: https://forms.gle/fPkuuChw7fD628Gc6  
You are welcome to submit a description of your application.  
 
Your candidacy will be visible to THS members during the election period between 2022-04-04 
and 2022-04-17. Don’t forget to vote! You will be continuously updated when the election process 
reaches new stages, as well as when the final results are finalized.  

Questions? 
Feel free to contact valgeneral@ths.kth.se.  


